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o BELEGGINGSDOELSTELLING
Het compartiment belegt met het oog op waardevermeerdering van de activa op middellange
termijn voornamelijk in aandelen of andere effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die
hun hoofdkantoor in Turkije hebben of daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren.
Het beleggingsproces is gebaseerd op een top-down en een bottom-up benadering, waarbij gebruik
wordt gemaakt van fundamentele analyses van ondernemingen, ondersteund door gegevens die
worden verkregen van lokale effectenmakelaars. De aandelenselectie vindt plaats door de
beheerder van BNP Paribas, die daarbij wordt geadviseerd door analisten van TEB AM.

Klasse 6

RISICOKLASSE BEAMA *
Aanbevolen beleggingsduur: Minimaal 5 jaar

* Op basis van de standaardafwijking van het compartiment of van de
Benchmark. (tussen 0 (kleinste risico) en 6 (grootste risico))

o FONDSCOMMENTAAR per 31/03/11
De MSCI Turkey index daalde in het eerste kwartaal met 5,49% (gemeten in USD) en deed het
daarmee slechter dan de indices voor opkomend Europa en opkomende markten wereldwijd. Deze
zwakke performance houdt voornamelijk verband met de instabiliteit in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika, ook al is Turkije daarbij niet direct betrokken. Het land wordt nog steeds gekenmerkt
door goede fundamentele omstandigheden en sterke groeicijfers. Omdat Turkije een nettoimporteur van olie is, had de stijgende prijs een negatief effect. De binnenlandse kredietgroei en
het toenemende tekort op de lopende rekening vormen nog steeds macro-economische
zorgpunten.
Het fonds bleef in het eerste kwartaal 64 bp achter bij de benchmark (voor aftrek van kosten),
vooral door de aandelenselectie in basismaterialen en industriële ondernemingen. Turkiye Sise
Ve Cam Fabrik (duurzame consumentengoederen) en Turkcell (telecommunicatie) lieten de beste
performance aantekenen. Het aandeel Turkiye Sise Ve Cam Fabrik trok zich op aan de stijgende
vastgoedmarkt, terwijl de onderwogen positie in Turkcell bevorderlijk was doordat het bedrijf
gebukt ging onder zware concurrentie en de in 2010 gewijzigde regelgeving voor de
communicatiebelasting.
De Turkse markt zal in de nabije toekomst tegenwind ondervinden van de verslechterende lopende
rekening en de pogingen van de centrale bank de kredietgroei te beteugelen. Wij volgen het klimaat
in de regio en de ontwikkeling van de olieprijs uiteraard nog steeds op de voet. Vanwege de goede
fundamentele omstandigheden van Turkije schatten wij de vooruitzichten voor de lange termijn
echter onveranderd positief in.

o RENDEMENT OP 31/03/11 (EUR) (Netto) (1)
Op jaarbasis (%)
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Fonds Benchmark
7,38
7,14
18,92
16,86
-

BENCHMARK
Istanbul Stock Exchange National 100 Index

KERNCIJFERS - EUR
Overzicht koersen
Koers (kapitalisatie)
Hoog 2011
Laag 2011
Koers (distributie)
Vermogen subfonds (mln.)
Laatste dividend (18/06/10)

C/D CODES
ISIN
BLOOMBERG

149,26
175,66
132,17
135,31
79,71
2,15

C code
LU0265293521
PARTUCC LX

D code
LU0265293794
PARTUCD LX

ONDERVERDELING PER SECTOR (%)
55,40
8,65
8,55
7,11
6,63
6,37
3,02
4,27

(1) De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop
van aandelen. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige
rendementen en die geen rekening houden met eventuele fusies van collectieve beleggingsorganismen of compartimenten van
beleggingsmaatschappijen.

o RENDEMENT - CUMULATIEF & OP JAARBASIS ( EUR ) (Netto)

Financiële instellingen
Non-Cycl. Cons. Goederen
Industrie
Cycl. Cons. Goederen
Grondstoffen
Energie
Telecom
Overige

200
48,49%
45,19%

Basis 100

150
100
50
98,57%

0
49,25%

96,17%

100%

54,73%
30,05%

50%

30,15%

0%
-58,92%

-50%

-61,36%

-100%
2006

2007

2008

Rendement fonds
Rendement benchmark
Bron voor rendement calculatie: BNP Paribas Securities Services

2009

2010

2011

BELANGRIJKSTE POSITIES FONDS
TURKIYE GARANTI BANK.
AKBANK
HACI OMER HDGS
TURKIYE IS BANKASI C
TUPRAS TURKIYE PETROL
KOC HLDG
ANADOLU BIRACILIK
YAPI VE KREDI BANKASI
TURKIYE SINAI KALKINMA B…
BIM BIRLESIK MAGAZALAR

8,84%
7,28%
6,08%
5,89%
4,94%
4,76%
4,43%
3,74%
3,63%
3,36%

Totaal aantal posities : 40

Financiële instellingen
Financiële instellingen
Financiële instellingen
Financiële instellingen
Energie
Financiële instellingen
Non-Cycl. Cons. Goederen
Financiële instellingen
Financiële instellingen
Non-Cycl. Cons. Goederen
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o ONDERVERDELING PER SECTOR
Financiële instellingen

vergeleken met de index

55,40%

1,12

Non-Cycl. Cons. Goederen

8,65%

0,97

Industrie

8,55%

Cycl. Cons. Goederen

7,11%

Grondstoffen

6,63%

0,94

Energie

6,37%

0,90

Telecom

3,02%

Diversen

2,14%

Nutsbedrijven

2,13%

Overige

1,58
-0,45

-5,14

-

0,05
0,72
-0,70

RISICOANALYSE (over 3 jaar)
Volatiliteit
Tracking error
Information Ratio
Sharpe ratio
Alpha
Bêta
R²

42,02%
2,68%
0,77
0,40
1,71%
1,00
1,00

KENMERKEN

o BELANGRIJKSTE ACTIEVE POSITIES VERGELEKEN MET DE

Wettelijke openingsdatum
Valuta
(van het aandeel)
Rechtsvorm

13 september 2006
Euro
Compartiment van SICAV

BENCHMARK

Aandelen
Turkiye Sinai Kalkinma
Bankasi
Is Gayrimenkul Yatirim
Koza Davetiyeleri Imalat
Ithalat Ve Ihracat As
Aygaz

Overwogen Aandelen

Onderwogen

2,98% Turkiye Garanti Bank.

-4,91%

1,84% Turkcell Iletisim Hizmet

-4,80%

1,65% Turk Hava Yollari

-2,05%

1,45% Akbank

-1,20%

Bizim Top Sat
Tofas Turk Otomobil
Fabrikasi
Turcas Petrolculuk As

1,43% Eregli Demir Ve Celik Fabrik.

-0,80%

1,38% Petkim Petrokimya Hldg

-0,76%

1,36% Tekfen Holding Ag

-0,75%

Gubre Fabrikalari Tas
Otokar Otobus Karoseri
Sanayi As
Anadolu Hayat Emeklilik As

1,33% Dogan Sirketler Grubu Hldg

-0,73%

1,27% Ihlas Holding

-0,65%

1,23% Turkiye Is Bankasi C

-0,60%

Dit document is uitgegeven door BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, lid van BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Het bevat opinies en
statistische gegevens die BNPP AM op de dag van hun publicatie wettelijk en correct acht in overeenstemming met de economische en financiële omgeving van dat
ogenblik. Dit document maakt geen deel uit van een offerte of enig aanbod of voorstel tot het inschrijven op of aankopen van (een) financiële instrument(en), noch
legt enig onderdeel ervan de basis voor enige overeenkomst of verbintenis. Wij verstrekken dit document zonder kennis van uw situatie. Voorafgaand aan enige
inschrijving dienen beleggers na te gaan in welke landen het (de) fonds(en) waarnaar dit document verwijst is (zijn) geregistreerd en welke compartimenten en
aandelenklassen in die landen openbaar mogen worden verkocht. Het fonds mag meer in het bijzonder niet worden aangeboden of openbaar worden verkocht in de
Verenigde Staten. Beleggers die overwegen om in te schrijven op aandelen dienen het meest recente prospectus dat door de regelgevende instantie (AMF) is
goedgekeurd en dat opvraagbaar is bij BNPP AM – Afdeling Marketing & Communicatie of bij de entiteiten die het fonds op de markt brengen aandachtig te lezen.
Zij dienen tevens de meest recente financiële rapporten van het fonds te raadplegen die eveneens opvraagbaar zijn bij de plaatselijke correspondenten van BNPP
AM voor zover die er zijn of bij de entiteiten die het fonds op de markt brengen. Beleggers moeten bij hun eigen juridische en belastingsadviseurs advies inwinnen
alvorens in het fonds te beleggen. Gelet op de economische en marktrisico’s kan geen enkele garantie worden gegeven dat het fonds zijn beleggingsdoelstellingen
zal halen. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerprovisies en berekend op basis van globale
rendmenten waarin rekening is gehouden met de tijdsfactor, met nettodividenden en herbelegde rente en exclusief kosten voor inschrijving en terugkoop, valutaprovisies
of taksen. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
* BNPP AM is een vermogensbeheerder geregistreerd bij de 'Autorité des marchés financiers' in Frankrijk onder nummer 96-02, een vereenvoudigde vennootschap
op aandelen met een kapitaal van 64.931.168 euro en maatschappelijke zetel te 1, boulevard Haussmann 75009 Parijs, Frankrijk, Handelsregister Parijs 319.378.832.
www.bnpparibas-ip.com.
*BNP Paribas Investment Partners is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep. De individuele entiteiten voor
vermogensbeheer binnen BNP Paribas Investment Partners, indien hierin genoemd, worden enkel ter informatie vermeld en zijn niet noodzakelijk actief in uw
rechtsgebied. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale erkende beleggingspartner.
TOB bij uitstap: deze bedraagt altijd 0,5% (max. 750 euro) tenzij voor de ‘Lfix’-fondsen waarvoor een TOB van 1,1% (max. 750 euro) wordt aangerekend
* % roerende voorheffing (op intresten): 15% voor alle fondsen
* instapkosten: 2,5% voor alle fondsen, tenzij 0,50 % voor 'short term'-fondsen, 0,30% voor ‘Bond medium term’-fondsen en 2,00% voor ‘Lfix’-fondsen

FONDSGEGEVENS
Minimum aantal aandelen bij aanvang
1
Minimum aantal aandelen in een later stadium
1
Instapkosten max.
5%
Switchkosten max.
2%
Maximale beheervergoeding (per jaar)
1,75%
Calculatie periode van de NIW
Dagelijks (D)
Opgeven van orders
Dag D-1 vΔΔr 15 uur (Luxemburgse tijd)
Order executie
Intrinsieke waarde D+1
Promotor
BNP PARIBAS SA
Beheermaatschappij
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Gedelegeerde financiële dienstverlener
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Effectenbewaarder
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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